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НАДВОР’Е СЁННЯ

У Бе ла ру сі ўні фі ка ва ны мі ні маль ныя па тра ба-
ван ні да АЗС на ма гіст раль ных рэс пуб лі кан скіх да-
ро гах «М» і «М / Е». За раз усе АЗС, якія бу ду юц ца 
і рэ кан стру ю юц ца на ма гіст ра лях, па він ны быць 
за бяс пе ча ны ста цы я нар ным ганд лё вым аб' ек там, 
ганд лё вым аб' ек там гра мад ска га хар ча ван ня, аў-
та ста ян кай не менш чым на два аў то бу сы, пяць 
гру за вых і пяць лег ка вых аў та ма бі ляў.

Прэ зен та цыя бе ла рус ка га тур бiз не су ўпер-
шы ню ад бу дзец ца на мiж на род най вы стаў цы 
IFTM Top Resa ў Па ры жы 24-27 ве рас ня. У 
ра бо це вы стаў кi пры муць удзел прад стаў нi-
кi ту рыс тыч ных комп лек саў, у пры ват нас цi 
Мiр ска га i Ня свiж ска га зам каў, iн фар ма цый-
на-ту рыс тыч ны цэнтр «Мiнск», ар га нi за цыi 
Вi цеб скай воб лас цi.

У чар го вым рэй тын гу на цы я наль ных збор-
ных, якi ўчо ра апуб лi ка ва ла ФI ФА, ка ман да 
Бе ла ру сi пад ня ла ся на 5 рад коў i зай мае ця пер 
73-е мес ца.

Элект рон ная бiб лi я тэ ка БДУ ўвай шла ў сот-
ню леп шых бiб лi я тэк све ту.

У Кры ме су тык ну лi ся ча ты ры аў та ма бi лi, па-
цяр пе лi на шы су гра ма дзя не — дзве жы хар кi 
Брэс та, а так са ма 11 ра сi ян i 3 укра iн цы.

Ды рэк тар пры ват на га ганд лё ва га ўні тар на га 
прад пры ем ства ў Грод не па да зра ец ца ва ўхі-
лен ні ад вы пла ты сум па дат каў (здзяйс нен ні 
шэ ра гу пры твор ных здзе лак, штуч на за вы ша-
ю чы па не се ныя прад пры ем ствам вы дат кі на 
арэнд ныя пла ця жы і кан суль та цый ныя па слу гі), 
што па цяг ну ла пры чы нен не шко ды ў асаб лі ва 
буй ным па ме ры — больш за Br420 млн.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляк сандр ЯКАБ СОН, стар-
шы ня Ка мi тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю:

«Уз вя дзен не жыл ля, аб' ек таў 
са цы яль най i пра мыс ло вай 
iнф ра струк ту ры пад час пад-
рых тоў ча га эта пу бу даў нiц-
тва Бе ла рус кай АЭС з'яў ля ец-
ца ста ноў чым пры кла дам для 
ас тат нiх бе ла рус кiх бу даў нi коў. 
Па тра ба ван нi па якас цi i тэр мi-
нах па ўсiх уба ча ных на мi сён-
ня аб' ек тах цал кам вы ка на ны. 
Гэ та вы дат ны прык лад та го, 
што ў нас у кра i не ёсць маг чы-
мас цi, сi лы i рэ сур сы, каб ар га нi-
зоў ваць бу даў нi чы пра цэс на са-
мым вы со кiм уз роў нi. Для гэ та га 
ўся го толь кi трэ ба свое ча со ва i 
пра вiль на пры маць не аб ход ныя 
кi раў нiц кiя ра шэн нi.»

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
ПАД ТРЫ МАЎ КАН ЦЭП ЦЫЮ 

РАЗ ВІЦ ЦЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ НАЙ 
ДЗЕЙ НАС ЦІ Ў МІН СКАЙ ВОБ ЛАС ЦІ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пад тры маў 
кан цэп цыю раз віц ця ін вес ты цый най дзей нас ці ў Мін скай 
воб лас ці. Ад па вед ныя пы тан ні аб мяр коў ва лі ся 8 жніў ня 
на ра бо чай су стрэ чы кі раў ні ка дзяр жа вы са стар шы нёй 
Мі набл вы кан ка ма Ба ры сам Ба ту рам.

Прэ зі дэн ту да ло жа на аб раз віц ці ін вес ты цый най дзей нас ці на 
тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці і ўне се ны шэ раг пра па ноў па рэа лі за-
цыі асоб ных ін вест пра ек таў. Пад тры маў шы кан цэп цыю ў цэ лым, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што зя мель ныя ўчаст кі, 
асаб лі ва на пад ста ве дэ крэ та № 10 «Аб ства рэн ні да дат ко вых 
умоў для ін вес ты цый най дзей нас ці ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь», не-
аб ход на пра да стаў ляць толь кі пад ства рэн не вы со ка эфек тыў ных 
вы твор час цяў.

Уся го ў Мін скай воб лас ці рэа лі зу ец ца амаль 350 ін вест пра ек-
таў у вы твор чай сфе ры.

Яшчэ ад ной тэ май ра бо чай су стрэ чы ста ла ўбо рач ная кам па-
нія. Як да ла жыў гу бер на тар, пе рад аг ра ры я мі ста ліч на га рэ гі ё на 
ста іць за да ча мак сі маль на хут ка яе за вяр шыць, па куль гэ та му 
са дзей ні ча юць умо вы на двор'я. Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-
гу на не аб ход насць ня ўхіль на га вы ка нан ня тэх на ло гій убор кі і 
за бес пя чэн ня якас ці.

Прэс-служ ба Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Беларусь.

Больш за 50 тон ран няй ка пус ты ад пра ві лі ў ганд лё вую сет ку ага род ні кі пры га рад на га сель ска гас па дар ча га вы твор ча га 
ка а пе ра ты ву «Аль гоў скае» Ві цеб ска га ра ё на. Уся го сё ле та яны пла ну юць са браць ка ля ты ся чы тон ка пус ты.
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СА СВЯ ТАМ НАС!
«Аж з сям нац ца та га го да
Шчас це ў до ме ці бя да,
Ты пры хо дзі ла к на ро ду
Бе ла рус кая «Звяз да»...
Гэ тыя пры го жыя рад кі на пі саў наш ша ноў ны пад піс чык 
спа дар Лось з Глы бо ка га — га доў з дзе сяць та му. Не ў 
па мя ці ўжо — прос та так ці да ней кай да ты? Маг чы ма — 
да дня на ро дзі наў?
Ён, гэ ты дзень, вя до ма ж, ёсць: пер шы ну мар «Звяз ды» вый-

шаў 9 жніў ня 1917 го да. Та му сён ня мы шчы ра він шу ем кож на га 
з бы лых і ця пе раш ніх су пра цоў ні каў га зе ты, кож на га з яе пад піс-
чы каў! Са свя там нас! Зда роўя, гро шай і ап ты міз му! Як мі ні мум 
— да звяз доў скіх ста...

Па сё лак Та ша ра прак тыч на нi чым не ад-
роз нi ва ец ца ад бе ла рус кiх вё сак. Адзi-
нае, што дроў ка ля хат па больш. Бо, як 
сцвяр джа юць мяс цо выя жы ха ры, на-
двор'е не ба луе iх цеп лы нёй. Зi ма ў Сi бi-
ры больш су ро вая, чым у Бе ла ру сi. Та му 
рых ту юц ца да яе там тэй шыя бе ла ру сы 
за га дзя i руп лi ва...

СI БIР СКАЯ IГ РУШ КА
Ка ля ад ной з дзе вя цi мяс цо вых крам я су-

стрэ ла ма лень кую ба буль ку з тор бай.
— Дзе тут знай сцi бе ла ру саў? — пы та ю ся.
— Ды тут доб рая па ло ва вёс кi бе ла ру саў! — 

па чу ла ў ад каз. — Вунь як раз дзве з iх iдуць, 
Трус ды Нi кi фа ро нак.

— Вы праў да ро дам з Бе ла ру сi? — пе ра-
пыт ваю ў жан чын.

— Аня гож, — ад ра зу ж iдзе на кан такт тая, 
што ў хус цiн цы. — У Та ша ры шмат бе ла ру саў. 
У свой час сю ды пе ра еха ла амаль 
уся Iг руш ка.

Бе ла ру сы ў све цеБе ла ру сы ў све це  ��

«ПТУШ КАЙ БЫ ПА ЛЯ ЦЕ ЛА 
НА РА ДЗI МУ, АЛЕ...»

Ка рэс пан дэнт ка «Звяз ды» на ве да ла 
мес ца кам пакт на га пра жы ван ня бе ла ру саў у Сi бi ры

Бе ла рус кi Сi бi ры ах вот на ву дзяць ры бу.Бе ла рус кi Сi бi ры ах вот на ву дзяць ры бу.2

Па ве лі чэн не з 1 ве рас ня асоб ным 
ка тэ го ры ям пе да га гіч ных ра бот ні-
каў та рыф най стаў кі на 25%, пра-
ду гле джа нае па ста но вай ура да, 
за кра не больш як 100 ты сяч на-
стаў ні каў і пе да га гіч ных ра бот ні-
каў, па ве да мі лі жур на ліс ту «Звяз-
ды» ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі.
Але па ве лі чэн не за роб каў ад бу дзец-

ца ад на ча со ва з па ве лі чэн нем на груз кі 
на пе да го гаў.

— У мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
вы ка ры стан ня пра цы на стаў ні каў бы ло 
пры ня та ра шэн не па вы сіць з 1 ве рас-
ня 2013 го да на стаў ні кам і пе да го гам 
да дат ко вай аду ка цыі нор му га дзін пе-
да га гіч най на груз кі на стаў ку з 18 да 
20 га дзін у ты дзень. А вы клад чы кам 
уста ноў пра фе сій на-тэх ніч най і ся рэд-
няй спе цы яль най аду ка цыі — з 720 да 
800 га дзін у год, — удак лад ні лі ў мі ніс-
тэр стве.

Да ку мент Мі ніс тэр ства аду ка цыі, які 
рэ гу люе па вы шэн не на груз кі на стаў ні-
кам і ін шым ка тэ го ры ям пе да га гіч ных 
ра бот ні каў, на пра мую звя за ны з па ста-
но вай Са ве та Мі ніст раў «Аб па вы шэн ні 
за ра бот най пла ты асоб ным ка тэ го ры-
ям пе да га гіч ных ра бот ні каў».

Гэ тае па ве лі чэн не бу дзе ажыц цяў-
ляц ца за кошт срод каў, што вы зва ля-
юц ца ў вы ні ку па ве лі чэн ня пе да га гіч най 
на груз кі на стаў ку і эка но міі срод каў ад 
ап ты мі за цыі ўста ноў аду ка цыі і коль-
кас ці пе да га гіч ных ра бот ні каў, а так-
са ма ін шых вы дат каў, пра ду гле джа ных 
на аду ка цыю, і не па тра буе да дат ко вых 
бюд жэт ных срод каў.

Пы тан не па ве лі чэн ня на стаў ні кам 
пе да га гіч най на груз кі на стаў ку бы ло 
ўзгод не на Мі ніс тэр ствам аду ка цыі з 
упраў лен ня мі аду ка цыі абл вы кан ка маў 
і ка мі тэ там па аду ка цыі Мін гар вы кан-
ка ма, а так са ма аб мяр коў ва ла ся з пе-
да га гіч най гра мад скас цю. У га лоў ным 
аду ка цый ным ве дам стве ўпэў не ны, 
што вы со кія вы ні кі здоль ны па ка заць 
толь кі ма ты ва ва ны, у тым лі ку і ма тэ-
ры яль на, пе да гог. Але па вы шэн не за-
ра бот най пла ты, у сваю чар гу, так са ма 
па він на быць ма ты ва ва на. У гэ тым вы-
пад ку па вы шэн не за ра бот най пла ты 
бы ло ўза е ма звя за на з па вы шэн нем 
нор мы пе да га гіч най на груз кі на стаў ку. 
Зроб ле ны крок за клі ка ны рэа лі за ваць 
на прак ты цы дзейс ны ме ха нізм па вы-
шэн ня якас ці аду ка цыі...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ана толь НІЧ КА САЎ, мі ністр ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва:

«РА ІЦ ЦА З ЛЮДЗЬ МІ!»
Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва пе ра гля дае бу даў-
ні чую па лі ты ку, якая не звед ва ла іс тот ных змен з 1990 
го да. Да кан ца жніў ня бу дзе за цвер джа ны прын цы по ва 
но вы за ко на пра ект, які за ма цуе ін шыя па ды хо ды ў пла не 
цэ на ўтва рэн ня, ма дэр ні за цыі і кант ро лю за якас цю. «У 
пер шую чар гу спрос цяць ар га ні за цый ную сіс тэ му, на ла-
дзіў шы пра мую су вязь па між ін вес та рам і ге не раль ным 
ды рэк та рам», — па ве дам ляе мі ністр.

Тым ча сам раз гля да ец ца пы тан не іс на ван ня пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў у га ра дах. Ужо аб мяр коў ва ец ца пе ра нос за во даў 
з цэнт раў і спаль ных ра ё наў на пе ры фе рыю. Ка лі ак цэн та ваць 
ува гу на Мін ску, то спра ва да ты чыц ца ў пер шую чар гу за во да імя 
Кі ра ва і за бу до вы ў ра ё не Яку ба Ко ла са.

Мі ністр за зна чыў, што гра мад ская дум ка бу дзе ўліч вац ца: «Пры 
фар мі ра ван ні пла наў бу даў ніц тва не аб ход на ра іц ца з людзь мі». 
Апош нім ча сам Мін скі гар вы кан кам вы явіў фак ты, ка лі гра мад-
скае аб мер ка ван не ме ла чыс та фар маль ны ха рак тар або не 
пра во дзі ла ся ўво гу ле. Па вод ле слоў Ана то ля Ніч ка са ва, та ко га 
быць не па він на, па коль кі бу даў ні чая па лі ты ка кра і ны ары ен та ва-
на на кож на га бе ла ру са. Та му ў блі жэй шым бу ду чым — раз гляд 
нар ма тыў на га да ку мен та пра гра мад скае аб мер ка ван не. Ён мае 
па трэ бу ў знач ных па праў ках.

Ана толь Ніч ка саў ад ка заў на пы тан ні пра цэ на ўтва рэн не. Вар та 
на га даць, што ца на бу даў ні чых ма тэ ры я лаў за ле жыць ад ды на мі-
кі цэн у су меж ных га лі нах. Так, да рож ныя рас хо ды па вя ліч ва юць 
кошт ад трох да пя ці з па ло вай ра зоў: да быў шы сы ра ві ну, яе 
не аб ход на пры вез ці, а пас ля га то вы бу даў ні чы ма тэ ры ял трэ ба 
зноў пе ра во зіць. У цэ на ўтва рэн ні да лё ка не апош нюю ро лю вы-
кон ва юць за тра ты на за роб кі. Сё ле та яны скла лі 26% ад кан чат-
ко вай су мы.

«Указ №361 даў маг чы масць пра ры ву ў раз лі ку цэн. Ка лі ра ней 
сіс тэ ма ін дэк са цыі ўсклад ня ла раз лі кі, то ця пер дзей ні чае рэ сурс-
ны ме тад цэ на ўтва рэн ня», — кан ста туе мі ністр. Што гэ та зна чыць 
для нас? Рас крут кі цэн на адзін квад рат ны метр не бу дзе, іс тот на 
зні зіц ца кошт бу даў ні чай пра дук цыі. Ма ні то рынг рос ту за роб каў 
і кош ту бу даў ніц тва па каз вае фак тыч ную ад сут насць рас крут кі 
цэн. Кошт ад на го квад рат на га мет ра за ста ец ца роў ным 
ся рэд ня му ме сяч на му за роб ку бе ла ру са. 2

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  ��

НО ВЫЯ ЗА РОБ КІ — З НО ВАЙ НА ГРУЗ КАЙ
Па вы шэн не за роб каў у пе да го гаў звя за лі 
з па ве лі чэн нем на груз кі

ГОЖАЯ, ЗДАРОВАЯ — УСЯ БЕЛАГАЛОВАЯ!

Лю бое гуч нае пры зна чэн не 
жан чы ны на кi ру ю чыя 
па са ды су пра ва джа ец ца 
iн фар ма цый ным вы бу хам. 
Не ста ла вы клю чэн нем 
i на вi на пра 22-га до вую 
Ган ну Бол бас, якая 
ўзна ча лi ла фут боль ны 
клуб «Пар ты зан».

На двор'е — ад на 
з асноў ных тэм для раз моў. 
I ма ла хто за дум ваў ся, 
што гэ та не толь кi пад ста ва 
за вя заць гу тар ку, але i адзiн 
з фак та раў, якiя ады гра лi 
не ма ла важ ную ро лю 
ў гiс то рыi кра iн 
i цы вi лi за цый.

ПАР ЛА МЕНТ ЧЭ ХІІ ВЫ НЕС ВО ТУМ НЕ ДА ВЕ РУ ЎРА ДУ
Но вы ўрад прэм' ер-мі ніст ра Чэ хіі Ір жы Рус на ка не атры маў во тум да ве ру ў Па ла це 

дэ пу та таў пар ла мен та Чэ хіі — у блі жэй шы час прэм' ер-мі ністр і яго ка бі нет сы дуць у 
ад стаў ку, па ве дам ля юць ін фар ма генц твы. Су праць ка бі не та пра га ла са ва лі 100 дэ пу-
та таў, у яго пад трым ку вы ка за лі ся 93 за ка на даў цы. Для та го, каб за ру чыц ца да ве рам, 
ка бі не ту Рус на ка не аб ход на бы ло на браць як мі ні мум 101 го лас у сваю пад трым ку.

АСАД ВЫ СТУ ПІЎ ПАС ЛЯ ПА ВЕ ДАМ ЛЕН НЯ АБ ЗА МА ХУ
Паў стан цы з пад раз дзя лен ня Сва бод най сі рый скай ар міі за яві лі ў чац вер, што аб-

стра ля лі ра ке та мі кар тэж прэ зі дэн та Ба ша ра Аса да, ка лі той на кі роў ваў ся для ма літ вы 
ў мя чэць Да мас ка з на го ды му суль ман ска га свя та Ура за-бай рам, якое ад зна ча ец ца ў 
го нар за кан чэн ня па ста Ра ма дан, па ве да міў між араб скі тэ ле ка нал Al Arabіya. Ад нак 
дзяр жаў нае тэ ле ба чан не па ка за ла, як кі раў нік дзяр жа вы, цэ лы і зда ро вы, мо ліц ца ў 
мя чэ ці ў ра ё не Аль-Маль кі, дзе зна хо дзіц ца яго рэ зі дэн цыя, пе рад ае агенц тва Reuters. 
У ка ман да ван ні сі рый скай ар міі па ве дам лен ні аб аб стрэ ле кар тэ жу Ба ша ра Аса да на-
зва лі лжы вы мі, пе рад ае ў чац вер агенц тва EFE.

МАГ НІТ НАЕ ПО ЛЕ СОН ЦА ХУТ КА 
ПА МЯ НЯЕ ПА ЛЯР НАСЦЬ

Па ін фар ма цыі аме ры кан ска га кас міч на га агенц тва 
NASA, у блі жэй шы час маг ніт нае по ле Сон ца пе ра вер-
нец ца — гэ тая па дзея ад бы ва ец ца з цык ліч нас цю ў 11 
га доў і звя за на з да сяг нен нем свя ці лам пі ку ак тыў нас ці. 
На зі ран ні со неч най аб сер ва то рыі NASA па каз ва юць, 
што гэ ты мо мант вель мі бліз кі, пе рад ае Space.com. 
«Па доб на на тое, нам за ста ло ся не больш за тры-ча ты-
ры ме ся цы да поў на га раз ва ро ту по ля. Гэ тае змя нен не 
вы клі ча хва ле вы эфект па ўсёй Со неч най сіс тэ ме», — 
за явіў ды рэк тар аб сер ва то рыі Сон ца Тод Хок се ма са 
Стэн фард ска га ўні вер сі тэ та. Не вы клю ча на, што гэ ты 
пра цэс ака жа ўплыў і на Зям лю — пры вя дзе да не га-
тыў ных пе ра мен у клі ма це, праб лем са спа да рож ні ка мі 
GPS і ўсплёс ку на пру жан ня ў лі ні ях элект ра пе ра дач, 
пі ша бры тан ская га зе та The Daіly Maіl.

АД НО СІ НЫ РА СІІ І ЗША 
«ЗА МА РО ЗІ ЛІ» ДА 2017 ГО ДА

Ба рак Аба ма яшчэ ў па ня дзе лак пры няў ра-
шэн не ад мя ніць мас коў скія пе ра мо вы з Ула дзі-
мі рам Пу ці ным, у аў то рак яно бы ло кан чат ко-
ва ўзгод не на ў Бе лым до ме, і толь кі ў се ра ду 
Дзярж дэ парт амент пра ін фар ма ваў пра гэ та 
Ра сію, рас па вёў га зе це The Wall Street Journal 
вы со ка па стаў ле ны прад стаў нік аме ры кан скай 
ад мі ніст ра цыі. 

Больш за тое, у прэ зі дэн та ЗША ня ма пла наў 
су стра кац ца з ра сій скім лі да рам і на па лях ве рас-
нёў ска га са мі ту «вя лі кай двац цат кі» ў Санкт-Пе цяр-
бур гу, ад удзе лу ў якім ён не ад мо віў ся. У Бе лым 
до ме не вы клю ча юць цал кам, што су стрэ ча мо жа 
ад быц ца, ад нак у лік афі цый на за пла на ва ных ме ра-
пры ем стваў яна не ўва хо дзіць. Экс пер ты, як у ЗША, 
так і ў Ра сіі, га во раць ужо не прос та аб но вым аха-
ла джэн ні ад но сін па між дзвю ма кра і на мі, але і пра 
зме ну ары ен ці раў у знеш няй па лі ты цы Ва шынг то на, 
пі ша «Ком мер сантъ». На іх дум ку, Ра сію вы клю ча юць 
са спі са пры яры тэ таў як мі ні мум да кан ца дру го га 
тэр мі ну Аба мы. Гіс то рыя са Сноў дэ нам ста ла толь кі 
куль мі на цы яй пра цэ су, які аба зна чыў ся год та му.


